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Kto	sme?	
§  SPsS	SLS		
•  občianske	združenie	
•  dobrovoľná	a	politicky	nezávislá	organizácia,	združujúca	
medicínskych	odborníkov	z	radov	psychiatrov	a	príbuzných	
odborov		

§  v	roku	2016:	630	členov	(máme	aj	dlžníkov	-	neplatiči	
členského	poplatku)	
•  zhromaždenie	členov	-	najvyšší	orgán	
•  výbor	-	riadiaci	a	výkonný	orgán	
•  10	odborných	sekcií	s	vlastnými	výbormi,	na	čele	ktorých	stojí	
predseda	



História	SPsS	SLS	

Založenie	SPsS	SLS	v	roku	1969	(t.j.	na	začiatku	pôsobenia	SLS)	
	
Prezidenti:	

	1982	–	1985:	 	prezidenti:	Ján	Molčan,	neskôr	Jozef	KaYka	
	 	 	 	 	vedecký	sekretár:	Eduard	Kolibáš	
	1986	–	1991:	 	prezident:	Ivan	Žucha	
	 	 	 	 	vedecký	sekretár:	Vladimír	Wiedermann	
	 	?	–	2002:	 	prezident:	Alojz	Rakús	
	 	 	 	 	vedecký	sekretár:	Lívia	Vavrušová	
	2002	–	2007:			 	prezident:	Alojz	Rakús	
	 	 	 	 	vedecký	sekretár:	Lívia	Vavrušová	
	2007	–	2014	 	Lívia	Vavrušová	
	 	 	 	 	vedecký	sekretár:	Ľubica	Forgáčová	
	2014	–	2015	 	Marek	Zelman	
	 	 	 	 	vedecký	sekretár:	Dagmar	Breznoščáková	



Aktuálny	výbor	SPsS	SLS	

§  od	marca	2015:	
•  prezident:	Ľubomíra	Izáková	
•  vice-prezident:	Dagmar	Breznoščáková	
•  vedecký	sekretár:	Mária	Králová	
•  členovia:	Ivan	André,	Ivan	Dóci,	Jozef	Dragašek,	Peter	Janík,		
Lívia	Vavrušová,	Marek	Zelman	

•  dozorná	rada:	Barbora	Vašečková	(predseda),	Miroslav	Grohol,	
Michal	Patarák	

•  viac	informácii	o	členoch	výboru	na	stránke	www.psychiatry.sk	



História	sekcií	SPsS	SLS	

§  pôvodne	mala	7	sekcií	(riadna	evidencia	od	r.	1986)	
•  Sekcia	Drogových	závislostí	
•  Sekcia	Detskej	a	dorastovej	psychiatrie	
•  Sekcia	Psychofarmakologická	
•  Sekcia	Psychoterapeutická	
•  Sekcia	Gerontopsychiatrická	
•  Sekcia	Súdno-psychiatrická	
•  Sekcia	Sociálnej	psychiatrie	-	týchto	7	sekcií	nevieme	presne	ich	

		
§  doplnili	sa:	
•  Sekcia	Biologickej	psychiatrie	-	v	r.	1997	
•  Sekcia	Psychiatrov	v	špecializačnej	príprave	-	v	r.	2005	
•  Sekcia	Psychopatológie	v	r.	2009	



Predsedovia	sekcií	-	voľby	

§  Psychofarmakologická	sekcia 	 	3/2013 	 	Dagmar	Breznoščáková	

§  Sekcia	Drogových	závislostí 	 	11/2014 	Miroslav	Grohol	

§  Súdno-psychiatrická	sekcia	 	 	11/2014 	Elena	Žigová	

§  Sekcia	Sociálnej	psychiatrie 	 	5/2015 	 	Marek	Zelman	

§  Gerontopsychiatrická	sekcia 	 	6/2015 	 	Izabela	Máteffy	

§  Sekcia	Psychopatológie 	 	 	8/2015 	 	Ľubica	Forgáčová	

§  Sekcia	Psychiatrov	v	špec.	príprave 	8/2015 	 	Jozef	Dragašek	

§  Psychoterapeutická	sekcia		 	 	10/2015 	Zuzana	Janíková	

§  Sekcia	Detskej	a	dorast.	psychiatrie	1/2016 	 	Jana	Trebatická	

§  Sekcia	Biologickej	psychiatrie	 	 	4/2016 	 	1.	zasadnutie	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	novozvoleného	výboru	na	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	XII.	SPZ	



Etická	komisia	pri	výbore	SPsS	SLS	

•  Predseda: 	Michal	Patarák	
•  Členovia: 	Danica	Caisová,	Kvetoslav	Moravčík,		Ján	
	 	 	 	Pečeňák,	Lívia	Vavrušová	

•  podnety:	
•  posúdenie	postupu	neprijatia	prednášky	prof.	Heretika	do	
programu	schôdze	Sekcie	súdnej	psychiatrie	

•  vypracovanie	pravidiel	a	postupu	pri	prihlasovaní	a	výbere	
jednotlivých	príspevkov	na	podujatiach	sekcií	



Kam	smerujeme?	

Ø  Hlavný	cieľ:	podpora	kontinuálneho	vzdelávania	v	odbore	
	(programové	vyhlásenie	výboru	po	jeho	zvolení)	

ü  prednášky	(aj	interaktívne)	

ü  workshopy	

ü  podpora	mobilitných,	vedeckých	a	publikačných	grantov	

ü  podpora	fungovania	a	práce	jednotlivých	sekcií	

ü  ocenenie	dosiahnutých	úspechov	

ü  podpora	spolupráce	s	inými	odbornými	spoločnosťami	
(integrácia	v	medzinárodnej	psychiatrii,	ale	aj	v	rámci	iných	
medicínskych	odborov)	



Prednášky	

§  výbor	SPsS	SLS	–	XII.	SPZ	
•  93	prednášok	(z	toho	vyžiadané	2	plenárne)	
•  6	satelitných	sympózií	farmaceutických	spoločností	(11	
prednášok,	1	panelová	diskusia)	

•  19	posterov	

§  výbory	sekcií	–	vlastné	podujatia	–	viac	na	www.psychiatry.sk	

§  odborná	garancia	SPsS	SLS	poskytovaná	podujatiam,	ktoré	
organizujú	farmaceutické	spoločnosti	



Workshopy	–	XII.	SPZ	

•  celkovo	6	workshopov	

•  každý	zjazdový	deň	3	workshopy	
•  jeden	„otvorený“	pre	všetkých	záujemcov	
•  dva	pre	svoje	zameranie	a	obsah	počtom	obmedzené	len	pre	vopred	

prihlásených	záujemcov	–	prihlasovanie	denne	na	registrácii	

•  zaujíma	nás	Váš	názor	–	píšte	na	vybor.psychiatry@gmail.com	
(návrhy,	vylepšenia,	konštruktívna	kritika,	aj	pozitívne	
hodnotenie	J)	



Podpora	mobilitných,	vedeckých	a	
publikačných	grantov	
–	len	pre	členov	SPsS	SLS		

§  Cestovný	grant	s	maximom	1.000	€	(podpora	aktívnej	účasti)	
•  Beata	Mészáros	Hideghéty	–	EPA	Viedeň	
•  Peter	Janík	–	doYinancovanie	účasti	na	WPA	kongrese	v	Kochi,	kde	vyhral	cestovný	grant	
•  Mária	Matisová,	Viktor	Segeda	ml.	–	EFPT	fórum	Porto	2015	ako	delegáti	SPsS	SLS	
•  Mária	Matisová	–	EFPT	fórum	2016	ako	delegát	SPsS	SLS	
•  Veronika	Režnáková	–	aktívna	účasť	na	konferencii	v	Smoleniciach	

§  Grant	na	výskumný	projekt	/	publikáciu	
•  výskumný	grant	č.	01/2015:	projekt	„Percepcia	a	rozpoznávanie	tvárových	výrazov	a	
ich	vzťah	k	funkčnosti	u	pacientov	so	schizofréniou“,	hlavný	riešiteľ	Dana	Krajčovičová	–	
2000	€.	

•  výskumný	grant	č.	02/2015:	projekt	„Atribúcia	intencií	pohybujúcim	sa	objektom	u	
pacientov	s	perzekučnými	bludmi“,	hlavní	riešitelia:	Ľubica	Forgáčová	a	Anton	Heretik	
ml.	-	2000	€	

•  publikačný	grant:	Kapitily	z	psychopatológie	(zborník)	–	500	€	
•  podpora	publikácií	(sponzor	Lundbeck):	Izáková	a	kol.,	Závislosti	(edícia	Kapitoly	z	
psychiatrie)	



Podpora	fungovania	sekcií	

§  podujatia	organizované	sekciami	s	podporou	SPsS	SLS:	
§  samostatne	1x	ročne	–	pre	Yinančnú	náročnosť	

§  vytvorenie	priestoru	na	podujatiach,	ktoré	organizuje	výbor	SPsS	
SLS	(napr.	na	XII.	SPZ,	kde	každá	zo	sekcií	bola	oslovená	vytvoriť	
vlastný	blok	prednášok	na	vlastnú	tému)	

§  podpora	časopisu	Alkoholizmus	a	drogové	závislosti	a	vydania	
publikácie	v	edícii	Folia	psychopatologica	



Ocenenie	dosiahnutých	úspechov	a	
aktívnej	práce	na	poli	psychiatrie		

a	v	SPsS	SLS	
§  v	roku	2015	
•  Tatiana	Čaplová	
•  Peter	Kukumberg	
•  Terézia	Rosenbergerová	–	strieborná	medaila	na	návrh	výboru	
Sekcie	detskej	a	dorastovej	psychiatrie	

§  v	roku	2016	
•  Anton	Heretik	st.	
•  Viera	Kořínková	
•  Lívia	Vavrušová	

zoznam	ďalších	ocenených	nájdete	na	www.psychiatry.sk	



SPsS	SLS	ako	súčasť	svetovej	psychiatrie	

ü  European	Psychiatric	Association	(EPA)	–	záštita	nad	XII.	SPZ	
ü  World	Psychiatric	Association	(WPA)	–	plenárna	prednáška	
ü  European	Union	of	Medical	Specialists	(UEMS)	
ü  European	Federation	of	Psychiatric	Trainees	(EFPT)	
ü  Young	Psychiatrists	Network	(YPN)	
ü  American	Psychiatric	Association	(APA)	
ü  European	Brain	Council	(EBC)	
ü  European	Committee	for	the	Prevention	of	Torture	and	Inhuman	
or	Degrading	Treatment	or	Punishment		

ü  Psychiatrická	společnosť	PS	ČLS	JEP	
ü  iné	odborné	spoločnosti	



Členské	v	medzinárodných	
organizáciách	

Podľa	počtu	členov	SPsS	SLS:	
§ WPA:	 	1169,75	Є	
§  EAP:	 	649	Є	
§ UEMS:	 	235	Є	



Podpora	spolupráce	s	inými	
spoločnosťami		

§  najaktívnejšia	spolupráca	s:	
•  PS	ČLS	JEP 	Český	psychiatrický	zjazd,	Česko-slovenský	psychiatrický	 	

		zjazd	

•  EPA	 	 	oYiciálny	delegát	–	Lívia	Vavrušová	

•  WPA 		oYiciálny	delegát	a	člen	výboru	sekcie	Urban	Menthal	Health	–	
		Ľubomíra	Izáková	

•  UEMS 	 	oYiciálny	delegát	–	Jozef	Dragašek	

•  EBC	 	 	oYiciálny	delegát	–	Ivan	Dóci	

•  CPT	 	 	oYiciálny	delegát	–	Dagmar	Breznoščáková	

•  Slovenskou	neuropsychiatrickou	spoločnosťou	SLS	
		 	 	 	oYiciálny	delegát	–	Peter	Janík	



Účasť	členov	výboru	na	ociciálnych	
stretnutiach	

§ WPA	
•  MUDr.	Izáková	–	oYiciálny	delegát	–	nečerpané		
•  MUDr.	Janík	–	Psychiatrist	Fellowship	Programme	WPA	–
mimoriadny	cestovný	grant	–	doYinancovanie	WPA	cestovného	
grantu	získaného	ako	ocenenie	

§  EPA	
•  MUDr.	Vavrušová	–	oYiciálny	delegát	–	nečerpané		

§  UEMS	
- MUDr.	Dragašek	–	oYiciálny	delegát	v	Psychiatrickej	sekcii	
Európskej	únii	medicínskych	špecialistov	(UEMS)	
- Autumn	meeting,	9.-11.október	2014,	Londýn	
- Spring	meeting,	16.-.18.	apríl	2015,	Brusel		
- Autumn	meeting,	15.-17.	október	2015,	Berlín		
- Spring	meeting,	14.-.16.apríl,	2016,	Varšava	



17.	Česko–slovenský	psychiatrický	zjazd	

§  pokračovanie	v	tradícii,	obnovené	pravidlá	o	organizácii	
podujatia:	
•  frekvencia	každé	dva	roky	
•  striedanie	sa	organizácie	českej	a	slovenskej	strany,	miesta	
konania	Brno	–	Bratislava	

•  najbližšie	podujatie:		
•  19.-21.10.2017,	Bratislava	
•  záštita	nad	podujatím	spolu	SPsS	SLS	spolu	s	Psychiatrickou	
klinikou	LFUK	a	UNB	–	prof.	Pečeňák	



Čo	v	súčasnosti	riešime?	

Ø  vnútroštátna	politika	(MZ	SR,	legislatíva,	atď.)	

Ø  vnútroodborová	politika	–	(z	pohľadu	špecializačného	štúdia	
a	ďalšieho	vzdelávania,	z	pohľadu	SLS,	spolupráca	s	inými	
odbornými	spoločnosťami,	atď.)	

Ø  podpora	vedeckej	a	publikačnej	činnosti	členov	SPsS	SLS	

Ø  webová	stránka	a	efektívna	komunikácia	s	členskou	základňou	

Ø  organizácia	odborných	podujatí	SPsS	SLS	

Ø  vypracovanie	algoritmov	pre	liečbu	

Ø  Yinancovanie	aktivít	SPsS	SLS	(nepriaznivo	sa	meniaca	legislatíva)	

Ø  medzinárodná	spolupráca	s	odbornými	spoločnosťami	



Česká	a	slovenská	psychiatrie	

§  oYiciálny	časopis	SPsS	SLS	–	hlasovanie	členov	výboru:	
1.  ČS	Psychiatrie	–	aktívnejšia	spolupráca	s	PS	ČLS	JEP	–	

príspevok	na	odoberanie	časopisu	pre	záujemcov	v	roku	2016	
(výzva	bola	zverejnená	na	webe)	

2.  Psychiatria	pre	prax	
3.  Psychiatria,	psychoterapia,	psychosomatika	

4.  Alkoholizmus	a	drogové	závislosti	–	stal	sa	časopisom	Sekcie	
drogových	závislostí	–	výbor	SPsS	SLS	ho		bude	ročne	
podporovať	sumou	1000	€,	o	podmienkach	odoberania	sa	viac	
dozviete	na	stránke	www.psychiatry.sk,	objednanie	možné	
priamo	počas	XII.	SPZ	



Stanoviská	výboru	SPsS	SLS	(výzva)	

§  v	roku	2015:	
•  k	otázkam	týkajúcim	sa	ambulantnej	psychiatrickej	praxe	(Ľubica	
Ferenčáková)	

•  otázke	novelizácie	Zoznamu	prioritných	chorôb	(Hana	Nemčeková)	
•  k	zrušeniu	vyšetrenia	duševného	stavu	2	znalcami	(médiá)	

§  v	roku	2016:	
•  k	vytvoreniu	špecializačného	odboru	Sexuológia	(MZ	SR)	
•  k	zabezpečeniu	hospitalizácie	páchateľa	trestného	činu,	ktorého	pobyt	
na	slobode	je	znalcami	hodnotený	ako	z	psychiatrického	hľadiska	
nebezpečný	(t.	j.	spáchal	trestný	čin	pod	vplyvom	duševnej	poruchy)	
(GP)	

•  k	problému	úhrady	liečby	v	psychiatrických	stacionároch	(Miroslav	
Grohol)	-	?	



www.psychiatry.sk	

§  zmeny	na	stránke	
§  rozširujúce	sa	a	aktualizované	informácie	
§  aktívna	komunikácia	s	členmi	SPsS	SLS	prostredníctvom	
newsletter	

§  uzamknutie	časti	stránky	
§ prihlasovanie	na	stránku	pomocou	hesla	–	dostupnosť	len	pre	
členov	SPsS	SLS	–	nutná	platba	členského	príspevku	

§ diskusné	fóra	
§  aktuálne	máme	k	dispozícii	cca	500	e-mailových	adries	členov	

§  stop	papierovej	korešpondencii	
§  zoznam	členov	bez	e-mailových	adries	je	zverejnený	na	stránke	–	
možnosť	kontroly	



Aktivity	smerom	k	SLS	

§  voľby	prezídia	SLS	–	oYiciálny	delegát	a	člen	volebnej	komisie	
–	Ľubomíra	Izáková	

§  projekt	Dvorana	slávy	slovenskej	medicíny	
§  výsledok	hlasovania	počas	XII.	SPZ	–	návrh	SPsS	SLS	na	uvedenie	
do	Dvorany	slávy	-	prof.	MUDr.	Ivan	Žucha,	CSc.	



SLS	-	SLK	a	kredity	SACCME	

Na	základe	uzatvoreného	„Memoranda	o	spolupráci	medzi	SLS	
a	SLK“	došlo	od	1.1.2016	k	zmenám	v	oblasti	CME:	kredity	
SACCME	boli	zrušené,	Akreditačná	rada	Slovenska	pre	
kontinuálne	medicínske	vzdelávanie	prideľuje	kredity	ARS	
CME	jednotne	pre	SLK	a	SLS.	
	

§  kredity	za	účasť	na	XII.	SPZ	sa	načítavajú	priamo	na	mieste	do	
systému	CME	každý	deň	podujatia	

§  potvrdenia	o	účasti	potrebujú	iba	zdravotnícki	pracovníci,	
ktorí	nie	sú	členmi	SLK	



Aktivity	smerom	k	širokej	verejnosti	

§  zamerané	najmä	na	prevenciu	duševných	porúch	a	
destigmatizáciu	psychiatrie:	
•  tlačové	konferencie	

•  spolupráca	s	Ligou	za	duševné	zdravie	a	ODOS	-	Občianske	
zduženie	Otvorme	dvere,	otvorme	srdcia		

•  Deň	otvorených	dverí	psychiatrických	ambulancií	

•  osvetové	články	
•  účasť	odborníkov	v	médiách,	na	besedách,	atď.	



Čo	nás	čaká?	

§ V.	Kongres	Slovenskej	neuropsychiatrickej	spoločnosti	SLS	
a	Medzinárodnej	konferencie	C.I.A.N.S.	
21.	–	23.9.2016	–	organizovaný	Slovenskou	
neuropsychiatrickou	spoločnosťou	SLS	v	spolupráci	s	SPsS	SLS	
•  prvá	informácia	je	zverejnená	na	webovej	stránke	

§  17.	Česko-slovenský	psychiatrický	zjazd	v	Bratislave	–	
19.-21.10.2017	–	organizovaný	SPsS	SLS	v	spolupráci	s	
Psychiatrickou	klinikou	LFUK	a	UN	Bratislava	a	PS	ČLS	JEP	

§ XIII.	Slovenský	psychiatrický	zjazd,	2018	



Správa	o	cinancovaní	SPsS	SLS	
2014-2015	



Rekapitulácia	hospodárenia:
Stav	k	01.01.2015	vrátane	neuhradených	faktúr	a	grantov 	28	700,08			
Hospodárenie	od	01.01.-	10.12.2015 -9	440,62			
Dary,	granty	čerpané -2	199,60			
Dary	granty	pripísané	v	roku	2015 	5	000,00			
Spolu	k	10.12.2015 	22	059,86			



Zdroje	cinancovania	

§  Členské	príspevky	
•  	za	rok	2015:	9822.80	Є	

§  Sponzorstvo	od	iných	subjektov		
•  farmaceutické	spoločnosti	
•  iné	subjekty	
•  2%	z	dane	
•  ?	



Hlasovanie	o	zvýšení	členského	
príspevku	

§  problém:	
•  zmenou	legislatívy	je	stále	ťažšie	získať	Yinancie	na	fungovanie	SPsS	SLS	
•  získané	Yinancie	nie	je	možné	použiť	na	všetky	aktivity	SPsS	SLS	
•  veľkú	časť	Yinancií	odčerpáva	štát	a	SLS	

§  čiastočné	riešenie:	získať	Yinancie	od	členov,	ktoré	sú	použiteľné	bez	
obmedzení	–	hlasovaním	zhromaždenia	členov	SPsS	SLS	sme	schválili:	
§  zvýšenie	členských	príspevkov	pre	SPsS	SLS	na	50	€/rok	
§  zvýšenie	členských	príspevkov	pre	sekcie	na	5	€/rok	za	
sekciu	



Ďakujeme	za	pozornosť		
a		

prosíme	Vás	o	aktívnu	a	
konštruktívnu	spoluprácu!	


